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XIX. évfolyam 4. szám

Április

Tisztelt Röszkeiek!
Röszke Község Önkormányzata, mint a Dél-alföldi Térségi
Hulladékgazdálkodási Társulás tagja sikeresen pályázott a
KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 azonosító számú projektben, mely
során 150 darab 300 literes komposztáló edényt nyert el. A projekt
célja, hogy a röszkei lakosok tudatosan, környezetkímélő módon
tudják a háztartásukban keletkező zöld hulladékot komposztálni és
a képződött komposztot saját céljukra felhasználni.
A komposztáló edények kiosztását az önkormányzat jelentkezéshez köti, mely igényt a +36 62 573-870-es telefonszámon vagy
a telehaz@roszkenet.hu e-mail címen kell jelezni.
Az igények kielégítése a jelentkezés sorrendjében, a megnyert
edények rendelkezésre álló készletéig tart. Az igénylés feltétele,
hogy az igénylő, a nevére és a lakóingatlanára szóló hulladékszállítási közszolgáltatási szerződéssel rendelkezzen.
A komposztáló edény nem kerül a lakosok tulajdonába, de azt a
saját ingatlanán komposztálásra korlátozás nélkül felhasználhatja
úgy, hogy az edényzetet jó karban, használatra alkalmas állapotban
megőrzi. Az eszköz átadás-átvétele jegyzőkönyvön kerül
rögzítésre. Az edényzet elszállításáról mindenkinek magának kell
gondoskodnia.
Az igénybejelentés határideje: meghosszabbítva, a készlet
erejéig!
Az átadásról minden jelentkezőt tájékoztatni fogunk!
Elismerés a Tanyagondnoki Szolgálat munkatársainak
Köszönetünket szeretnénk kifejezni a röszkei Szociális
Szolgáltató Központ keretében működő Tanyagondnoki
Szolgálat munkatársainak – Kovácsné Kacz Erikának és
Fodor Zsoltnak - akik lelkiismeretes és hozzáértő napi
munkájukkal segítik a külterületi lakosságot a bevásárlásban,
ügyek intézésében és az ebéd kiszállításában. Köszönjük,
hogy nem csak ebben a koronavírusos időszakban, hanem
egész évben számíthatunk a segítségükre. Jó egészséget és jó
munkát kívánunk Nekik!
Az önkormányzatnak is köszönjük, hogy sok éve működteti
ezt a szolgáltatást, nagy szüksége van rá a nagyrészt idősebb
korú tanyán élőknek.
Tisztelettel: Ungváriné és Jaksáné

FALUGAZDÁSZ TÁJÁKOZTATÓJA

A területalapú támogatás beadási határideje:
május 15. A beadás telefonon keresztül fog
történni, nincsen személyes ügyfélfogadás.
Időpont egyeztetés: Papp Tamara falugazdász
+36 70 39 99 524, varga.tamara@nak.hu

A röszkei Petőfi Sándor Művelődési Ház és
Községi Könyvtár szakképzettséget igénylő
karbantartó munkakörbe munkatársat keres.
Érdeklődni Borbásné Márki Márta
polgármesternél lehet (70/313-9924)

2. oldal
Intelmek a Szülőkhöz
Üres az osztály
Ültem az isiben
a tanári széken
Üres volt az osztály
és én körbe néztem.
Kerestem a mosolyt,
a gyermekek arcát,
az ölelést, a kacajt,
szemük csillogását.
Hiányzott a hangod,
a sok vidám ének
Még a "rosszkodás" is,
hisz szeretlek Téged.
Talán nemsokára
újra együtt leszünk.
Nagy lesz majd az öröm
s ismét ölelkezünk.
Addig tanulj szépen,
hallgass a jó szóra,
Hogy vidáman teljen
minden "online" óra.
Ezt kívántam Neked
versbe rímbe szedni
Sok-sok szeretettel
Judit tantó néni.
Kozmáné Vastag Judit

Szülőkhöz szólok most
pennámat felveszem
Jókedvet kívánok
s gitárom pengetem
"Koronás" időben
vigyázzunk egymásra
Óvjad a gyermeked,
hogy semmi ne bántsa
Beszélgess ővele
tanítsd a szép szóra
Illendőn beszéljen
szavait formálja
Olvastass meséket
családnak, mamának
Dicsérd meg szavait
örömmel tegye azt
Ülj mellé kedvesen
vedd elő füzetét
Vezesd az írását
fogd meg a kis kezét
S mi eddig elmaradt
van idő ölelni
Beszélni ővele
s ha kérdez, felelni
Nemesítsd elméjét
tanítva-tanulva
Őszinte tisztelet
vezet a jó útra
Ezt együtt tegyétek
türelem, szeretet
Ez legyen vezéred
mostantól Teneked

Szeretem a Tavaszt
szeretem a Nyarat
szeretem az Őszt
szeretem a Telet.
Minden évszakot szeretek.
Szeressetek
imádlak benneteket.
Rügyeznek a fák
nyílnak a virágok
szeretlek!
Porozzák a méhecskék a
fákat,
anya és apa szedik a
gyümölcsöket,
megyünk a mamáékhoz.
Nyílnak a nárciszok
nyílnak a tulipánok
szépen süt a nap.
Minden évszakot
szeretek!

A koronavírus járvány miatt 2020.03.18. naptól új
jogintézmény lépett életbe: a tantermen kívüli digitális
oktatás.
A digitális oktatás keretein belül minden megvalósul,
ami a tanítás-tanuláshoz eleve hozzátartozik, de egy, a
helyzethez alkalmazkodó és változó stratégia az egyetlen,
mely ebben a helyzetben működhet. Az oktatás minden
résztvevőjének, érintettjének alkalmazkodni kell a fennálló
helyzethez.
Ehhez aktív, háromoldalú kapcsolatra van szükség: a
pedagógus-diák-szülő hármas kétirányú kommunikációja
biztosítja a munka sikerességét.
A pedagógusok a meglévő órarendhez igazodva átküldik
tanulóinknak a teendőket és számon kérik azt. Tantestületi
értekezleten leszögeztük, hogy 1-5. osztályokban facebook
csoportok lesznek a kommunikáció legfontosabb eszközei,
míg 6-8. osztályokban e-mail segítségével közvetítjük a
tananyagot és ide várjuk a kidolgozott feladatokat.
A diákok továbbra is kötelesek teljesíteni a feladatokat, a
kiadott tananyagot el kell, hogy sajátítsák. A házi feladat
hiánya, az osztályozás fogalmai továbbra is élnek.
Amennyiben nem tudtuk felvenni a kapcsolatot a
gyerekkel, illetve a szülővel, a Családsegítő Szolgálat
segítségét kértük.
Ha a tanulónknak nem volt eszköze az otthoni
tanuláshoz, biztosítottunk a településen működő Teleház és
a Röszkei Petőfi Sándor Művelődési Ház és Községi
Könyvtár segítségével. 4 tablet került kikölcsönzésre, az arra
igényt tartó tanulók részére. A Röszkei Kábel TV
segítségével internet szolgáltatást biztosítottunk Röszke
külterületén élő családnak.
A digitális távoktatás platformjai: Discord chat,
LearningApps, Okosdoboz, Redmenta, Wordwall, Google
Classroom, valamint közösségi oldalak: Facebook tanulói
csoportok, Youtube csatornák, videók, Skype chatszobák, email, weblapok, TV műsorok (Zanza, M5), npk.hu –
okoskönyvek.
Az iskola pedagógusai rendelkeznek megfelelő tárgyi
feltételekkel és tudással, hogy a digitális munkarend
elvárásainak megfeleljenek. Megvalósult a pedagógusok
home-office feltételeinek biztosítása.
Mérhetetlenül büszke vagyok arra, hogy szép korú
kollégáim is majdnem teljes biztonsággal dolgoznak olyan
felületeken, melyeket eddig félve kezeltek. Egyre kevesebb
a döcögősebb napok száma. Tanulják rendületlenül az online technikákat, teszik ezt a diákjaikért, a fejlődésükért, a
szülőkért, az egész oktatásért, a gyerekeikért.
Nagyon hálás vagyok minden kollégám munkájáért.
Őszinte tisztelet igyekezetükért, a helytállásért, a rengeteg
időért, amit ebbe az oktatási módszerbe belefektetnek.
Nehéz időket élünk mindannyian. Üres az iskola,
hiányoznak a gyerekek. Szerintem sok diákunk is most
ébredt rá arra, milyen jó iskolába járni, egy közösség része
lenni, tartozni valahova a családján kívül. Bízzunk benne,
hogy nemsokára vége lesz ennek a rémálomnak, visszatér
életünk a régi kerékvágásba!
Addig is mindenkinek erőt, kitartást, bizakodást és jó
egészséget kívánok!

Mészáros Noémi 2.b

Szécsényi Marianna, intézményvezető

Kozmáné Vastag Judit

Tavasz, Nyár, Ősz, Tél

A fiú és a vágya
Egyszer volt, hol nem volt,
élt egy kisfiú egy faluban. Ez
a fiú nagyon szeretett volna
megtanulni táncolni. Ahogy
elkezdett iskolába járni, látott egy plakátot, amin azt
olvasta, hogy lehet elkezdeni
táncolni. Hazament és megkérdezte a szüleit, hogy járhat-e. Igent mondtak, és a
kisfiú nagyon boldog volt.
Egy hét múlva el is kezdett
táncolni. Sokszor elfáradt és
kimerülten ért haza. De a sok
munka meghozta a gyümölcsét, mert a fiúnak teljesült a
vágya, megtanult táncolni.
Itt a vége, csattogjon a kolbász vége!
Bényi Bence 3.o.

Beszámoló a digitális munkarend
bevezetéséről és megvalósulásáról a
Röszkei Orbán Dénes Általános Iskolában

3. oldal

Tisztelt Röszkeiek!
Különleges, soha eddig meg nem tapasztalt időket élünk
Röszkén is, hiszen a járványveszély és a hozzá kapcsolódó intézkedések alapjaiban változtatták meg a röszkei
emberek és családok életét is. Több, mint egy hónapja
már, hogy a mindennapjaink, a munkánk és az életterünk
jelentősen leszűkült, a korlátozó intézkedések az életünk
minden területén megmutatkoznak. Kitartást és legfőképpen türelmet kívánok a járványveszély idején is
minden röszkei családnak, no meg fegyelmezettséget,
még ha nem is könnyű a korlátozásokat betartani! Polgármesterként a napi tapasztalatom az, hogy a röszkeiek
jogkövető állampolgárok, hiszen kirívó esemény, vagy
veszélyeztetés nem fordult elő a településünkön. Továbbra is kérek minden Röszkén élőt, hogy tartsák be a kijárási
korlátozás előírásait, magunk és családtagjaink, közösségünk egészségének védelmében! Ami a legfontosabb: Röszkén nem tudunk koronavírusos betegről, a
külföldről hazatérő röszkeiek is betartották a karanténra
vonatkozó előírásokat. Kérek továbbra is mindenkit, hogy
maradjon ez így! Sajnos elhúzódó, több hónapos korlátozásokra kell számítani, sok erő és kitartás szükségeltetik
még mindenkitől!
Minden elismerésem a szociális szolgáltató központ
dolgozói felé, hiszen az első pillanattól fogva helytállnak
az idősek ellátásában, biztosítjuk továbbra is a szociális
étkezésüket, megkapják a házi segítségnyújtást és minden
szükséges ellátást. A konyha is működik, hiszen az
étkeztetés is kötelező önkormányzati feladat, amit a
járvány idején is biztosítanunk kell. Az ehhez szükséges
egyszer használatos műanyag edényzetet térítés nélkül
önkormányzatunk biztosítja az intézményi étkeztetést
kérőknek.
Nem zártuk be az óvodát és bölcsődét, hiszen adódhatnak
olyan nehéz élethelyzetek, amikor a kisgyermek felügyeletét a szülők nem tudják biztosítani! Természetesen
indokolt esetben fogadjuk a gyermekeket és csökkentett
létszámmal működhet csak ez az intézményünk is.
Sajnos, a művelődési ház is bezárta kapuit, semmilyen
rendezvény, foglalkozás vagy családi esemény nem rendezhető meg egészen a korlátozások feloldásáig.
Az iskolás korú gyermekeink már közel egy hónapja
digitális oktatás formájában sajátítják el az ismeretanyagot, ami valljuk be, nem kevés türelmet és figyelmet
igényel a szülőktől is! Nekik, és a röszkei pedagógusoknak is kitartást kívánok a gyermekek tanulását segítő
tevékenységükben!
Önkormányzatunknál a munkavégzés folyamatos, akinek
van lehetősége „otthonról” dolgozik, de a munkatársaink
felelősségteljesen, napi szinten dolgoznak a polgármesteri hivatalban is. Sajnos, ahogyan már erről is biztosan
sokan értesültek, a napi védekezés – fertőtlenítő szerek,
kesztyűk, arcmaszkok, eldobható edényzet – biztosítása
is komoly pénzösszegeket igényel önkormányzatunktól,
de ezen felül a kormányzati intézkedés eredményeképpen
elvonásra került a gépjármű adónk 40%-os összege is,

ami közel 13 millió forintot jelent! Nagyon sok pénz ez,
amire a 2020-as költségvetésünk tervezésekor számítottunk, beterveztük! Ez a különleges helyzet felülírja az
eredeti terveinket és félő, hogy több beruházásunkról és
fejlesztési elképzelésünkről le kell mondanunk ebben az
évben! Félek, hogy ez csak az első kormányzati lépés
volt, amit további elvonások fognak követni…. Civil
szervezeteink is csökkentett támogatást kaphatnak csak
ebben az évben! Kiszámíthatatlan és nehéz hónapok várnak ránk még!
Továbbra is kérem, hogy a polgármesteri hivatalban történő ügyintézés kapcsán elsősorban az elektronikus úton
történő ügyintézést válasszák, vagy hívják telefonon
munkatársainkat, (központi számunk: 06-62-573-030)
akik megfelelő útbaigazítást adnak a további teendőkre
vonatkozóan.
Ha tudomásukra jut nehéz helyzetben lévő idős ember
vagy család, akinek tudok segíteni, ha bármiben tudok
közreműködni, kérem, jelezzék felém, minden nap dolgozom, a polgármesteri hivatalban elérhető vagyok!
e-mail: polgarmester@roszkenet.hu
tel: 06-62-573- 032, 06-70-313-99-24
Kérem, hogy minél kevesebbet mozogjanak a közterületeken, csak a legszükségesebb beszerzésekre vonatkozóan hagyják el az otthonukat, ez a korlátozás az idős
korú emberekre hatványozottan indokolt! Védjük, óvjuk
idős családtagjainkat, hozzátartozóinkat, hiszen tudjuk,
hogy a vírus rájuk a legveszélyesebb!
A röszkei játszóterek sem látogathatóak, a jó idő beköszöntével ezt nagyon nehéz lesz betartani és betartatni,
kérem a szülők együttműködését és segítségét ebben is,
ne engedjék a gyermekeiket a játszótereinkre és a szabadtéri játszóhelyekre, közterületekre sem! Ez vonatkozik a
Szent Antal térre, a grundfoci pályára és a sportpályára is!
Minél fegyelmezettebbek vagyunk, annál nagyobb lehet
a reményünk arra, hogy mihamarabb véget érhetnek a
korlátozások!
A röszkei piacot nem zártuk, nem zárjuk be, de határozottan kérem a piacon tartózkodó árusokat és vásárlókat
egyaránt, hogy viseljenek szájmaszkot és kesztyűt! Sajnos a Húsvét előtti piacos napokon, csütörtökön és
pénteken is megdöbbenve tapasztaltam, hogy az ott tartózkodó emberek nagy többségén nem volt sem
arcmaszk, sem kesztyű! Ez nagyfokú nemtörődömség és
rendkívül veszélyes az árusokra, vásárlókra nézve egyaránt! Táblákkal is jelezni fogjuk a piac területén, hogy
szájmaszk és kesztyű viselése az ott tartózkodóknak
kötelező! Aki nem használ védőeszközt nem árusíthat és
nem vásárolhat a kispiac területén!
Kérem minden röszkei megértését, segítségét és szabályok betartását!
Köszönettel, jó egészséget, kitartást és szép tavaszi
napokat kíván minden röszkeinek:
Borbásné Márki Márta
polgármester

4. oldal

Tájékoztató Röszke Község Önkormányzata
polgármesterének a katasztrófavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében foglaltak alapján 2020.03.24-én
meghozott döntéseiről:
Döntés született a települési támogatás megállapításának,
kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 4/2015. (II. 25.) önkormányzati
rendelet módosításáról, mely módosítás a rendkívüli települési
támogatásra vonatkozó szabályokat érintette.
A Határrendészet benyújtott tájékoztatója tartalmazza, hogy a
szakmai feladatok teljesítése során a kirendeltség állománya
2019. évben összesen 19.047 fővel szemben foganatosított
valamilyen típusú intézkedést, kezdeményezett eljárást. Ez
0,8% növekedés a 2018. évhez viszonyítva, átlagosan 28
percenként 1 fővel szembeni intézkedés.
Az átkelőhelyek közötti határszakaszon az intézkedésszám
túlnyomó részét a határsértő feltartóztatások és visszakísérések
képezték. 2019. évben, mindösszesen 2.907 fő (amelyből 36
gyermekkorú), illegális határátlépő feltartóztatása és visszakísérése történt a kirendeltség illetékességi területén.
A meghozott döntéssel a polgármester a Határrendészet 2019.
évi tevékenységéről szóló tájékoztatóját elfogadta.
Varga Zoltán c. r. alezredes őrsparancsnok a Rendőrség benyújtott írásos beszámolójában kiemelte, hogy 2019-ben jelentősebb változás történt a végrehajtói állomány létszámában,
mivel a korábbi 5 fő körzeti megbízott és 5 fő járőr létszám 4
fő körzeti megbízott és 4 fő járőrre csökkent. Ezek a rendőrök
látnak el szolgálatot a nap 24 órájában, ezzel is biztosítva az
állandó közterületi jelenlétet.
Döntés született a Rendőrség 2019. évi tevékenységéről szóló
tájékoztatójának elfogadásáról.
A Képviselő-testület pályázati felhívására az „Alapítvány a
Röszkei Gyermekekért” alapítvány pályázatot nyújtott be. A
polgármester döntést hozott az alapítvány támogatásáról.
Ellenőrzésre került a Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és
Zsebibaba Bölcsőde vonatkozásában a beiskolázási terv és
megállapítást nyert annak jogszerűsége.
A polgármester a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény 42. §-ában foglalt előírásoknak megfelelően Röszke
Község Önkormányzatának 2020. évi éves összesített
közbeszerzési tervét elfogadta.
Döntés született a vagyonnyilatkozatok kezelésének rendjéről
és a meghallgatási eljárás szabályairól szóló szabályzat
módosításáról a bizottsági struktúra korábbi átalakítása miatt.
A polgármester döntést hozott a Polgármesteri Hivatal alapító
okiratának módosítása tárgyában, melynek keretében az alapító
okiratba további kormányzati funkciók felvétele történt meg.
Dr. Gácser Tamás s.k.
jegyző

EBZÁRLAT ÉS LEGELTETÉSI TILALOM
Tisztelt Lakosság!
Az alábbiakban közzétesszük a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal
járási főállatorvosának döntését:
„A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi
Járási Hivatala Hatósági Főosztály I. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
főállatorvosa, mint első fokú hatóság meghozta az
alábbi
HATÁROZATOT
Röszke Község külterületére 2020. április 04-től
– 2020. április 24-ig ebzárlatot és legeltetési
tilalmat rendel el.
Az ebzárlat tartama alatt:
1) Tartási helyén minden kutyát és macskát
elzárva, úgy kell tartani, hogy azok más
állattal, vagy emberrel ne érintkezhessenek;
zárt udvarban a kutyák elzárását, vagy
megkötését mellőzni lehet, ha azok onnan ki
nem szökhetnek.
2) Kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve
és szájkosárral szabad kivinni.
3) A település külterületéről kizárólag érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező kutyát vagy macskát – és csak a
hatósági állatorvos kedvező eredményű
vizsgálata után és engedélyével – szabad
kivinni.
4) Az érvényes veszettség elleni védőoltással
rendelkező vadászebek, a fegyveres erők és
rendvédelmi szervek ebei, a katasztrófamentő, az igazolt segítő-, és terápiás kutyák,
valamint a látássérült embereket vezető ebek
rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk
idejére mentesek az előző két pontban foglalt
korlátozás alól.
5) Az ebzárlat alatt befogott kóbor húsevőket
hatósági megfigyelés alá kell helyezni az
ebzárlat időtartamára.
6) Az ebzárlat idején és területén húsevők
összevezetésével járó rendezvény nem
tartható.
A legeltetési tilalom alatt a külterületi legelőre
legelő háziállat nem hajtható ki.
Dr. Tihanyi Zala járási főállatorvos
ELADÓ!
Röszke Petőfi utcában, belterületen, müv. ág
(kivett), 1986 m2 földterület! Egyaránt alkalmas
művelésre-gazdálkodásra, vagy ingatlan
beépítésére. Infrastruktúra: a teljes közmű
bekötése adott, lehetséges!
Érdeklődni: +36 70 313 9912
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30 év, 30 arc, 30 történet - Sára Endréné
Az interjút készítette: Gadó György Pál erdőmérnök, természetvédelmi szakmérnök,
környezetvédelmi újságíró, a Magyar Természetvédő Szövetség megalakulásának 30
évfordulója tiszteletére az alapító tagokról. (2019) – III. rész
Szerbia nagyon közel van, a falu szélén húzódik a határ. Kapcsolatban álltok
vajdasági természetvédőkkel?
Igen. Oromhegyesen a Petőfi Sándor Művelődési Egyesülettel folyamatos kapcsolatunk
van, hasonlóan a Csíkszeredai és Végvári természetvédőkkel. Amikor lehetett pályázni
a Nemzeti Civil Alap nemzetközi együttműködési programjaira akkor ezekbe őket is
bevontuk. Amikor tanulmányutat szerveztünk Röszke Dél-Franciaországi, vagy Dániai
testvértelepüléseikre, akkor hívtam a csoportba Erdélyi és Vajdasági barátainkat is.
A francia és a romániai testvér települési kapcsolatot Magyari László akkori polgármester kezdeményezte. Másik fontos
nemzetközi eseményünk is volt ebben az évben ünnepeltük a 25 éves közös munkánkat a dániai környezetvédő
tanárokkal. Csongrád-megye dániai testvérmegyéével lévő kapcsolatban főleg tanárok vettek részt és a Berezk Péter
Természetvédelmi Klub koordinálta a Dán Természetvédelmi Egyesülettel közös programokat. A program dán
szervezője Anders Terman Olsen tanár kolléga volt. Most 2019-ben ünnepeltük a negyedszázados barátságunkat
Stubekobingben. Egyik évben ők jöttek, másik évben mi mentünk. Összesen hét ilyen csereút volt. A hivatalos kapcsolat
eredményeként, egyesületünk közreműködésével, az én szervezésemmel és Anders Terman Olsen támogatásával 131
Csongrád-megyei természetvédő tanár járt dániai tanulmányúton.
Utazni jó, mondtad, hogy néha jutalom is volt a kitartó itthoni munkáért. De szerinted tudtatok külföldön új dolgokat
tanulni?
Igen, mindenképpen. Például a velünk utazó magyar szakemberek azt tanulmányozták, hogy Dániában hogyan zajlik a
helyi védetté nyilvánításhoz szükséges csapatépítés, a növénytani felvételezés, és hogy milyen módszerrel vonják be a
lakosokat. Tapasztaltuk, például, hogy az iskolástól nyugdíjasig, aki csak tud fotót készít és számlálja megadott védett
növényeket. Ilyen módon a szakemberek fontos adatokhoz jutnak, ezeket az adatokat láttuk több évre visszamenőleg.
Szoros kapcsolatban voltunk németek Hessen tartományi környezetvédőivel is. Kaptunk tőlük víz minőség vizsgáló
eszközöket, amiket jól tudtunk használni a tanulók munkájában. Ezek igazán konkrét dolgok! De nemcsak kaptunk a
külföldiektől. Volt, hogy mi is tudtunk adni, és ezt ők is elismerték. A ’90-es évek elején sokszor jöttek a
Környezetvédelmi Minisztériumhoz külföldi vendégek, ilyenkor a vendégek civilekkel is akartak találkozni. Minket,
hazai civileket megkért a Minisztérium, hogy fogadjuk a vendégeket és mutassuk meg, hogy Magyarországon hol tartunk
a környezeti nevelés területén. Egy alkalommal az angliai WWF környezeti nevelési szakemberei látogatták meg az
iskolánkat. Az MTVSZ képviseletében Dr. Schmuck Erzsébet a szövetség elnöke – aki ma a Magyar Országgyűlés
Fenntartható fejlődés bizottságának elnöke - kísérte őket. A vendégek több tanórán és szakköri foglalkozáson vettek
részt. Az egyik tolmács egy korábbi tanítványunk korábbi környezetvédelmi szakkörös volt, aki ekkorra angol már tanár
lett, a másik tolmács a helyi angol tanár, közreműködésükkel ismerkedtek a vendégek iskolánk környezeti nevelési
programjával. Korábban a tantestületben az össze kollegámat rávettem, hogy gondolja ki mindenki a saját tantárgyában
hol tudná felkelteni a gyerekek környezetvédelmi érdeklődését, és milyen ehhez kapcsolódó tudást tudna adni nekik.
Ezeket a gondolatokat mutattuk be a tanórákon és kiadványok formájában. A két angol vendég érdeklődéssel hallgatta
tanulóinkat. Én nagyon izgultam, hogy mi lesz a vélemény, hogy minden jól működik-e. Este nálam, a vacsoránál Dr.
Schmuck Erzsébet azt mondta, hogy ne izguljak, mert ő hallotta, amikor az egyik angol azt mondta a másiknak: „Figyelj
csak, hogy van ez, hogy mi 10 évig dolgoztunk nagyon sok pénzből, hogy ilyen anyagokat összeállítsunk, ezek meg itt
a semmiből megcsinálták 1-2 év alatt.” Na, akkor megnyugodtam, hogy sínen vagyunk. Baja Ferenc az akkori
környezetvédelmi minisztersége alatt a Nemzeti Alaptantervbe is bekerültek a mi tapasztalataink is. Azt gondoltuk, hogy
eljöttek a boldog idők. Na, hát nem egészen úgy alakult a környezeti nevelés sorsa mára! A munkás évek alatt több
elismerést kaptam a környezet és természetvédelmi intézményektől, majd 2003-ban Környezetvédelmi Világnap
alkalmából, Környezetvédelmi és Vízügyi Miniszter a Környezetünkért Díjat adományozta. – folyt. a köv. számban

SZJA 1 %-os felajánlásra
jogosult röszkei szervezetek

Röszkei Kaláka Hagyományőrző és Teleház Közhasznú Egyesület
Adószám: 18463323-1-06

Alapítvány a Röszkei Gyermekekért
Adószám: 18878088-1-06
Beretzk Péter Természetvédelmi Klub
Adószám: 18462391-1-06
Röszke Község Egészségvédő Egyesülete
Adószám: 18463299-1-06

Röszkei Polgárőr Egyesület
Adószám: 19082428-1-06
Röszkei Sporthorgász és Természetvédő Egyesület
Adószám: 18475960-1-06
Röszkei Sportkör
Adószám: 19082325-1-06

6. oldal
Április lévén, sokkal derűsebb dolgokról szerettem volna
írni. Egy régi orosz könyvben olvastam valamikor, hogy
ez a hónap a madarak életében az "udvarlás", a
"szerelem", és a "násztánc" hónapja. Mégsem tehetem
meg, hogy ne szóljak a mindannyiunk életét nagy
mértékben befolyásoló járványhelyzet következményeiről.
Szomorúan látom, hallom a gazdák küzdelméről szóló
történeteket, amik a nagy szorgalommal, igyekezettel,
anyagi ráfordítással pontosan Húsvétra időzített retek,
saláta, dísznövények, virágpalánták értékesítése körül
zajlik. A kényszerhelyzet általában megalázó árakat szül,
amit a termelők kénytelenek elfogadni. Ez a helyzet az
éppen most induló palántanevelés "értelmét" is
megkérdőjelezi, de bízni kell, reménykedni, hogy az élet
visszatér a megszokott kerékvágásba.
Sajnos, a vadásztársaság életében is sok a bizonytalanság.
Valószínű, hogy az április 15-én kezdődő őzbak vadászat
a különböző szigorítások miatt nem fog megvalósulni, így
csak az üzekedési időben zajló vadászatban bízhatunk,
ami július 20. és augusztus 10. közé esik. Talán akkor
ismét előkerülnek a most kifigyelt erős bakok. Valószínű,
hogy a tervezett fácán kibocsátáson is módosítani kell,
mert a fácánvadászat iránti kereslet is bizonytalan.
Remélhetően a mezei nyúl hasznosítása a tervek szerint
megvalósul. Az ilyenkor megszokott dúvad apasztási
tevékenység az érvényben lévő rendeleteknek megfelelően zajlik. Kertjeink jellegzetes húsvéti virágai gyönyörű,
élénk színekben pompáznak, de a törékeny nárciszok
hóteher alatt hajoltak a földre, majd a Nap melegétől
"kiegyenesítették derekukat". A tulipánok áztató tavaszi
záporokra vágyakozva bontogatják szirmaikat. A virágzó
csonthéjasok, díszbokrok bimbóin éles szúrást ejtett a
mínusz 10 fok körüli hajnali fagy. Esetleg az alvó
rügyektől várhatunk némi gyümölcs-kóstolót, de
virágpompát már sajnos nem.
József napi ajándékként hazatértek a röszkei gólyák! 1-2
napos pihenő után nagy buzgalommal renoválták a
fészket, mohával bélelték a közepét, amiben már a
tojásokon ülnek. A gólyakamera jóvoltából sikerült
megpillantani a nagy, fehér tojásokat. A madártojások
iránti csodálat már kisgyerek koromban kialakult bennem,

amikor a szalmakazalban lévő verébfészekből 4-5 tojást
kiszedtem. Ekkor még semmi tervem nem volt a
"zsákmánnyal", mégis kincsként rakosgattam ide-oda.
Csak jóval később, mikor már a Szíkháton laktunk,
kezdtem el módszeresen gyűjteni a tojásokat úgy Húsvét
táján. Először a vízimadarak fészkei után kutattam, így
találtam rá a bíbic, a nagy goda, a tőkésréce, a sárszalonka,
a szárcsa és a kisvöcsök tojásaira. Ahogy telt az idő, tojást
rakott a fürj, a fogoly, a fácán, a mezei pacsirta, a sordély,
a kis őrgébics, a tövisszúró gébics, a seregély, a
hantmadár, így ezek, és még sok egyéb madártojás gazdagította gyűjteményemet. (Közben nagyon jó módszert
találtam ki a tojások beltartalmának eltávolítására). Tojásgyűjtő szenvedélyem a gyermekkorral nem ért véget,
később is megmaradt. A tojások egy része ma is
sértetlenül lapul a régi dobozokban. Talán van rá remény,
hogy ez az érdeklődés egy Dénes nevű kisfiú személyében
tovább élhet családunkban. Ő most 7 éves, és
Derekegyházról, a gólyakamera segítségével figyeli a
röszkei gólyapárt. Minden mesémet, történetemet tágra
nyílt szemekkel hallgat, kérdez, és néha saját
gondolataival folytatja a történetet. Ha vadászatról beszélek, meglódul a fantáziája, és számomra is meglepő
fordulatot vesznek az események, de mindig vadászsikerrel végződnek. Amikor egy-egy madártojást a
kezemben tartok, mindig megerősödik bennem, hogy
ezek a természet egyik legcsodálatosabb alkotásai, szín és
formagazdagságukkal, méretkülönbségükkel, egyedi
darabok. Méltó lakhelyei a bennük sarjadó életnek.
Sajnos, ez a helyzet, amiben most élünk, egyáltalán nem
hasonlít az alábbi idézet tavaszváró hangulatához, én
mégis "kapaszkodónak", "reményhozónak" szánom
Petőfi Sándor: A gólya című versének egy versszakát,
bízva a nyugodt élet visszatérésében.
" Mikor tél múltával fehér hósubáját a föld levetette,
S virággal zsinórzott sötétzöld dolmányát ölté fel helyette,
Akkor az én lelkem is felöltözék új, ünnepi ruhába,
S gólya-várni néha elballagtam egész a szomszéd határba."

Karikó József

Tisztelt Horgász Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Röszkei Sporthorgász és Természetvédő Egyesület személyes ügyfélszolgálati irodája
további rendelkezésig zárva tart (6758 Röszke, József Attila u. 20.) az új típusú koronavírus további terjedésének
megakadályozása céljából, az Ön és kollégáink egészségének, biztonságának megóvása érdekében.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a horgászengedély váltása során elsősorban „Turista állami horgászjegy és területi
engedély” formáját keressék az interneten. A horgászhelyek és csónakhelyek értékesítését az érvénybe lévő
korlátozások feloldásáig felfüggesztjük. Szíves megértésüket köszönjük! Telefonos információ:703139920
VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!
Tájékoztatom a tisztelt horgásztársakat, hogy 2020. május 09-re tervezett tavaszi csapat horgászversenyt, a Röszkei
Sporthorgász és Természetvédő Egyesület elhalasztja.
A horgászhelyek és csónakhelyek értékesítését az érvénybe lévő korlátozások feloldásáig felfüggesztjük.
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TEMETKEZÉS
Csongrád Megyei Kegyeleti Kft.
Koporsós, vagy hamvasztásos temetések felvétele szállítással,
teljes körű ügyintézéssel, kórházban elhunytak részére is.
Röszke, Fő u. 132.
Éjjel-nappal hívható telefonszám:
Áfra Virágbolt – 62/273-343, 30/62-16-012

HÁZTARTÁSI
VARRÓGÉPEK
javítása, szervizelése
Kiskundorozsma,
Bölcs u. 34.
+36 70/466-12-65

ÁLLÁSHIRDETÉS
A Szegedi Fegyház és Börtön hivatásos állományba
biztonsági és körlet felügyelőket keres folyamatos
váltásos munkarendbe, 1 év próbaidővel.
Juttatások: alapilletmény biztonsági felügyelőnek:
bruttó 306. 130,- forint
körletfelügyelőnek: bruttó 357.170,- forint
+ éjszakai pótlék + cafeteria + nyelvvizsga pótlék +
utazási költségtérítés + (albérleti hozzájárulás).
A felvételhez érettségi vagy szakmunkás bizonyítvány,
valamint fizikai, egészségügyi, pszichikai alkalmasság,
kifogástalan életvitel szükséges.
Jelentkezés:
önéletrajz beküldésével a szeged.uk@bv.gov.hu e-mail
címre, ill. +36301436533 telefonszámon. Részletes
tájékoztatás személyesen, a bv. intézet Toborzó irodájában:
6722 Szeged, Mérey u. 6/B. szám alatt.
Nyitva tartás: hétfő - szerda 07:30- 18:00-ig
kedd - csütörtök 07:30- 16:00-ig
péntek - 07:30- 13:30-ig.
További tájékoztatás elérhető a www.gyereahuvosre.hu
weboldalon.
A Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó
Parancsnokság 2. Toborzó és Érdekvédelmi Központ Szeged tájékoztatja a
Tisztelt Lakosságot, hogy irodánkban a toborzó és érdekvédelmi ügyfélszolgálati
tevékenység folyamatos.
Továbbra is várjuk a katonai szolgálat iránt érdeklődő, 18. életévet betöltött
állampolgárok jelentkezését szerződéses, vagy önkéntes tartalékos katonai
szolgálatra.
Kérjük, hogy a katonai szolgálatra történő jelentkezés első lépéskent irodánkat
elsősorban az alábbi telefonszámon, illetve e-mailben keressék meg a jelzett
ügyfélfogadási időben. A kapcsolatfelvételt követően mindenre kiterjedő
tájékoztatást adunk a jelentkezés feltételeit és módját illetően.
Továbbá kérjük a Magyar Honvédség gondoskodási körébe tartozókat, hogy az
érdekvédelmi ügyekben, ezen belül a kegyeleti ügyintézéssel kapcsolatban is az
alábbi telefonszámon vagy e-mailben keressék munkatársainkat.
Szeged, Boross József u. 5. (H-Cs: 08:-15:30, P: 08.00-12.00)
Telefon: 06 (62) 554-070, e-mail: csongrad.toborzo@mil.hu
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PIETAS
TEMETKEZÉS
6722 Szeged, Bartók tér 10.
www.pietasszeged.hu
Telefon: 06-30/488-6543
06-62/424-992

Szempék sírkövesnél
Mórahalom II. körzet 11.
Telefon: 06-70/4525-463
06-62/280-231

Halott szállítási ügyelet: 0-24 óráig
Telefon: 06-30/207-4129
Teljes körű temetkezési szolgáltatás
Éttermünk szeretne segíteni azoknak, akik nem tudják vagy nem szeretnék elhagyni otthonuk a jelenleg kialakult
helyzet miatt, ezért ezentúl vállaljuk heti menünk házhoz szállítását Érintésmentes, biztonságos módon Mórahalomra
is! Minden héten három féle menüt kínálunk:
Az otthon maradt lurkónak:
Suli menü - Gyerekbarát
fogásokkal
Mitől Érintésmentes/Biztonságos?
Éttermünk eddig is megfelelt a HACCP
előírásainak, ezentúl pedig még fokozottabban ügyelünk a tisztaságra és fertőtlenítésre!
A rendelés leadás online történik,
kizárólag online fizetéssel, majd eszámlát állítunk ki és küldünk e-mailben.
Minden nap fertőtlenítjük a kiszállításra
használt autóinkat, a kiszállítást végző
kollégáink maszkban, kesztyűben végzik
a kiszállítást! Rendelés leadás:
www.forrofogado.hu/order
Bővebb információ: 0630/928-9544
Áraink: Suli és Falusi menü: 1090Ft / nap
#HómOfisz menü: 1590Ft / nap
#vigyázzunkegymásra
#maradjotthon #házhozvisszük

A házias ízek kedvelőinek:
Falusi menü - Konyhánk
hagyományos fogásaival

Azoknak, akik nem szeretik a
főzeléket:
#HómOfisz menü - Minden
nap prémium főétellel
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A VÉGZET HATALMA
Feladványunk három fő
sorában Firdauszí
(934-1025), az egyik
legnagyobb perzsa költő és
tudós sokat sejtető
gondolata rejtőzködik.
Múlt havi rejtvényünk
helyes megfejtése:
És ha a lábamon állok,
abba mért nem gyűlik össze
a vér? Azért mert az nem
üres fiam.
Szerencsés megfejtőnk:
SZIVERI KATALIN
Nyereményével kapcsolatban Forró Csabát
keresse: 62/273-245 vagy
30/928-9544-es számon.
Megfejtéseiket leadhatják a
Teleházban vagy a
telehaz@roszkenet.hu
e-mail címre is beküldhetik.
Turucz József

FALUSI SUTTOGÓ

Röszke Község Képviselő
Testületének lapja
Szerkesztőség:
6758 Röszke, Fő u. 84.
Tel.: (62) 573-030
Szerkesztőség vezető:
Borbásné Márki Márta.
Nyomda: S-PAW Bt. 6794
Üllés, Mező Imre u. 7.
Megjelenik havonta
1300 példányban.
Röszke Község
Önkormányzata és a
Röszkei Kaláka Egyesület
nem vállal felelősséget
a hirdetések tartalmáért,
illetve azok valódiságáért.

10. oldal
ANYAKÖNYVI HÍREK
Temetés:
2020. március 3.: Osznovics Antal Péter
(†2020. február 23., életének 81. évében)
2020. március 18.: Sebők Imre
(†2020. március 7., életének 76. évében)
2020. március 25.: Fülöp Imréné Kovács Edit
(†2020. március 17., életének 68. évében)
2020. március 30.: Szabó Szilveszter
(†2020. március 22., életének 88. évében)

PÁDUAI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA,
6758 RÖSZKE, FŐ U. 89.
T E L . : 62 / 2 73 -2 6 0 ; + 36 -3 0 -5 1 6 -9 7 6 2
WEB: www.roszkeplebania.hu
E-MAIL: roszkeplebania@citromail.hu
IRODAI NYITVA TARTÁS: ügyfélszolgálati rend
szerint kedden és pénteken 9-11 óra között –
kérjük, lehetőség szerint hívjanak előbb telefonos
elérhetőségeink valamelyikén
Ezúton jelezzük, hogy plébániánk új honlapja:
www.roszkeplebania.hu – a friss híreket ezen a portálon
követhetik. A régi tartalmak még egy ideig elérhetők a
www.plebaniahivatal.roszkenet.hu oldalon is.

Kedves Testvérek!
A Magyar Katolikus Püspöki Kar 637/2020. számú, 2020. március 17-én kelt rendelkezése értelmében visszavonásig
nincs nyilvános szentmise vagy más istentisztelet templomunkban. A templomot napközben nyitva tartjuk egyéni
imádságra, de kérünk mindenkit, hogy csak a saját felelősségére jöjjön, illetőleg kérjük a krónikus betegségben
szenvedőket, és mindazokat, akiknek az orvosa nem ajánlja, hogy most kimozduljanak otthonról, lélekben legyenek
velünk. Akik jönnek, azok tartsák be a korábban közölt központi rendelkezéseket (pl. kézfertőtlenítő kötelező használata,
legalább másfél-két méter távolság egymástól, közvetlen érintkezések mellőzése, stb.).
Az előzetesen bejegyzett miseszándékokra a plébános ’a nép részvétele nélkül’ tartott misében mutatja be az
eucharisztikus áldozatot. Aki szeretné a korábban naptárba felvett miseszándékot későbbi időpontra átíratni, jelezze ezt
a plébániahivatal részére telefonon vagy e-mailben.
A plébános minden nap 17 órakor az Irgalmasság Litániáját imádkozza el a templomban, majd szentségi áldást ad a
röszkei családokra. Hívunk mindenkit, akinek szívügye, ebben az időpontban kapcsolódjon be az imádságba otthonról.
Betegekhez csak nagyon szükséges esetben mehetünk ki a szentségek kiszolgáltatására! Ha azonban a szükséghelyzet
úgy indokolja, jelezzék ezt bátran! A megfelelő szabályok betartásával mindenképp elmegyünk a súlyos betegekhez.
Temetést a sírtól történő egyszerűsített szertartásként végezhetünk. A gyászmiséket a plébános minden elhunytért
bemutatja ’a nép részvétele nélkül’ még a temetés hetében, a veszélyhelyzet feloldásával azonban megemlékező
gyászmise – immár a hozzátartozók részvételével – utólag is kérhető lesz!
Bármely kérdésben kérjenek bátran tájékoztatást a plébánostól (mobilszáma: 30/2895397).
Tudjuk, minden veszélyhelyzet kellemetlenségekkel jár, szokott életmódunkat meg kell változtatnunk, amit eddig
természetesnek tartottunk, az most nagyon hiányzik. A nehézségek azonban képesek megedzeni akaraterőnket és
a lelki képességeinket is. Kérjük Önöket, ne engedjenek a csüggedésnek vagy a szorongásnak, legyenek erősek és
bátrak a jelen helyzetben. Most van az alkalmas idő „használni és bizonyítani a hitünket”. Ha szükségét érzik,
kérjenek lelki támogatást, segítséget, bíztatást és vigaszt azoktól, akiket a hitben megbízható, bölcs és határozott
embernek tartanak, legyen az családtag, barát vagy az egyházközösségből egy hiteles ember.
A plébános lelki beszélgetésre bármikor elérhető telefonon, e-mailben, facebookon vagy személyesen is, az előírások
gondos betartásával. Kérjük, testi egészségük mellett a lelki egészségre is nagyon vigyázzanak, önmaguk és a másik
embertárs védelmében is!
Vigyázzunk egymásra! Imádkozzunk egymásért!

KÖNNYÍTÉSEK A VIDÉKFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATOK MEGVALÓSÍTÁSA KAPCSÁN
A járványügyi helyzetre való tekintettel a VP Irányító Hatósága számos könnyítést vezetett be, melyről elektronikus
levélben tájékoztatta a pályázókat. Három hónappal meghosszabbodik a projektek mérföldköveinek és
megvalósíthatóságának határideje, a záró elszámolás véghatárideje. A kedvezményezett közreműködését
igénylő helyszíni vizsgálatokra nem kerül sor, a jogszabály által előírt engedélyezési eljáráshoz kötött
cselekmények esetén pedig elegendő az eljárás megindításának igazolása a kifizetésekhez. Bővebben:
https://www.palyazatihirek.eu/videkfejlesztes/4393-uj-egyszerusitett-eljarasok-a-videkfejlesztesi-palyazatoknal
Forrás: VP Irányító Hatóság
Déli Napfény LEADER Egyesület

11. oldal
Elmúlt a tél: itt a tavasz,
miden bokor újra éled a földből a virágokat
előhúzzák a tündérek.

A mozgalmas februári időszak után jobbnál jobb programokat tervezve vártuk
Április is segít nekik,
a tavaszt.
megáll
minden kicsi fánál A Nemzeti Ünneppel kapcsolatos készülődés – szokásos módon – az iskolafelé
virágot
tűz mindenhová:
kacsingatók mini-táncház programjával kezdődött. Adorjányi-Szabó Nóra és
tavasz
van
ott, merre járt már.
Tímár Attila néptáncoktatók segítségével a Művelődési Házban ismerkedhettek a
gyermekek a régi magyar viselettel, népzenével és táncokkal.
Virágot hint a friss szélbe,
Ez a remek hangulat folytatódott a következő napokban az óvodában a
száll a színek zivatarja csákóhajtogatós, pártadíszítős, zászlófestős készülődéssel, a katonás, huszáros
s merre elmegy, a kopár föld
játékokkal. Az ünnep előtti utolsó óvodai napon a központi óvodában zenés aulai
virágoktól tarkabarka.
menetelés, óvónénik kórusának alkalomhoz illő, szép éneke a hagyományos
Végh György: Virághozó április
program, és természetesen nem maradhat el, hogy a nagyok zászlóikkal díszítsék
a hősök emlékművét.
A Manótanyán a kerékpárúton vonulva, énekelve, mondókázva lengettük zászlóinkat, majd papírágyúgolyókkal
lőttek, lovaikkal gyakorlatoztak kis huszáraink. Minden csoportban a különleges, nemzeti színű csemege tette fel a
koronát a napra – bár azt hiszem, jelen helyzetben ez nem igazán szerencsés kifejezés…
Azon a napon a napsütésben, idén először, végre birtokba
vettük a homokozót és a fiúk csodaszép várat építettek, zászlót
is tűztek rá. Nem gondoltuk, hogy az első vár jó ideig az utolsó
is lesz.
Pedig mi Gergely napi iskolába csalogatóra vártuk az
iskolásokat, a Víz Világnapján a Holt-Tiszához terveztünk
kirándulást, a nagyok kezdték volna a vízhez szokást, úszást a
fürdőben, a Költészet Napjáról versmondó délelőttel szerettünk
volna megemlékezni, és nagyon vártuk a közös húsvéti
készülődést. Most mindezek helyett az ügyeleti időszakra
tervezünk az aktualitásnak megfelelő kicsit szerényebb
tevékenységeket.
Csemegézés közben gyönyörködtünk a delfinekben
Gondolkoztam, mivel is biztassam a szülőket…
Először is, úgy gondolom, örülhetünk, hogy tavasz van, és az
otthonunknak van udvara, ahol a gyerekek kedvükre
futkározhatnak, ugrándozhatnak, labdázhatnak, hintázhatnak. Az
óvodás korosztálynak erre van legnagyobb szüksége. Sok
mozgás, sok játék, nem kellenek iskolás jellegű feladatok és
számítógép előtt töltött órák.
A gyerekek sokat tanulnak a felnőttől, miközben vele együtt
tevékenykednek kertben, konyhában, műhelyben és közben jókat
lehet beszélgetni. Nagyon fontos a mesemondás, meseolvasás is
– ez feltétlenül legyen a mindennapok része.
Ha emellett bárki úgy érzi, jól jönne egy-egy ötlet pl.
Sünik banán-delfin csemegéje
barkácsoláshoz, szóbeli játékokhoz, rejtvényekhez, kellene egy
jó gyurma recept vagy bármilyen tanács, nyugodtan forduljon bizalommal az óvónénik felé! A Facebook csoportokban
szívesen segítünk bármiben.
Köszönjük:
• Az ünnepi csemege elkészítését Tóth Szofi és Szekeres Hanna anyukájának; Horváth Jázmin, Juhász Anna és Balu
Alex anyukájának; Mihalik Sarolta anyukájának és Vlocskó Zalán és Anna nagymamájának.
• Kátai Kata anyukájának a Napraforgó csoportnak ajándékozott húsvéti szalvétát, illetve Mádi Bence apukájának egy
játék javítását.
• Varga Teodor anyukájának a Nyuszi csoportnak ajándékozott pelenkákat.
• Minden bölcsődés szülőnek az egészséghéten hozott gyümölcsöket és zöldségeket.
• Spiridon Krisztián és a szülők felajánlását kézfertőtlenítőkből, melyek kiegészítették az intézményi készletet.
(folyt. a köv. oldalon)

12. oldal
Naptárunk:
A BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁS folyamatosan történik,
elektronikus úton roszkebolcsode@gmail.com e-mail
címen. Várjuk azon szülők jelentkezését, akik 2020
őszétől / 2021 tavaszától szeretnék igénybe venni a
bölcsődei ellátást.
A beíratáshoz szükséges adatok:
- Gyermek neve, születési helye-ideje, lakcíme, TAJ
száma
- A szülők neve, lakcíme, telefonszáma
- Sajátos nevelési igényű gyermek esetében: szakértői
vélemény
- A szülő munkába állásának pontos megjelölése
A beiratkozás sorrendjében írjuk be a gyermekeket a
következő nevelési év üres férőhelyeire.
A felvételről és a beszoktatás részleteiről elektronikus úton
kap tájékoztatást a szülő.

Nemzetiszínű csemege készítése

Az óvoda dolgozói nevében jó egészséget és kitartást
kívánok mindenkinek!
Laki Judit
óvodapedagógus

Huszárjáték a csoportokban

Zászlós felvonulás papír-Röszke főutcáján

KÖZÉRDEKŰ
TELEFONSZÁMOK
Rendőrség: 107,
Tűzoltók: 105,
Mentők: 104
Röszkei Rendőrőrs:
273-234
Polgárőrség: 273-389,
30/621-6248
Határrendészet: 62/541-706;
30/466-1021, 70/334-43-55
Dr. Huszár Erika
gyermekorvos 573-810;
20/333-7460
Dr. Ladányi Gabriella
háziorvos 273-098,
30/757-16-71
Dr. Nárai Katalin háziorvos
273-323; 30/182-90-61

Dr. Szita Vilma fogorvos
273-344
Védőnői Szolgálat: 573-822
Szociális Szolgáltató
Központ: 573-820
Gyógyszertár: 273-310
Központi orvosi ügyelet:
433-104, (Szeged, Kossuth
L. sgt. 15-17)
Állatorvos: Dr. Perényi
János 30/998-2684,
Állatorvosi ügyelet: minden
pénteken a Délmagyarban
közöltek szerint
Polgármesteri Hivatal:
573-030
Általános Iskola: 573-750
Művelődési Ház és
Könyvtár: 573-780,
06-21-200-17-93

Célozz... Tűz... avagy támad a Manótanya huszárcsapata
Százholdas Pagony Óvoda
és Zsebibaba Bölcsőde:
573-790
Sportcsarnok: 273-250
Teleház/falugazdász:
573-870
Plébániai hivatal:
30/516-9762
Kábel Tv hibabejelentés:
Márki Jenő: 20/985-8111,
Ördög Tibor: 20/332-7196
NKM Áramszolgáltató:
62/565-780
NKM Gázszolgáltató
hibabejelentő: 06-1/4749999, 20/474-9999, 30/4749999, 70/474-9999
Alföldvíz ügyfélszolgálat:
06-80/922-334

Szennyvíz-és víz hibabejelentő: 06-80/922-333
Hulladékgazdálkodási Kft.:
62/777-177
Hulladékudvar nyitva
tartása: hétfő, péntek és
szombat: 8-16.20
Kedd, csütörtök: 10-18.20
Ebédszünet: 12-12.20
Takarékszövetkezet:
273-490
Posta: 273-309
Tanyagondnokok:
Kovácsné Kacz Erika:
20/360-5418,
Fodor Zsolt: 30/621-6346
Szekeres Péter hivatásos
vadász (vadőr):
30/744-3302

